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17 - Reinaldo 
Montoza Briones - 

99968.4580

18 - Maria Clara 
Bernardino dos 

Santos - 3149.3538

19 - Aline Regina de 
Souza Ramos - 
99151.2155

19 - Iago de Castro 
Santos - 3663.2429

21 - Juliana Martinez 
Corasolla - 

98427.3359

21 - Vinícius Gama 
Santos - 

99675.2564

23 - Mariana Okoni 
dos Reis - 

99976.7356

26 - Aparecida 
Pereira - 3252.1444

26 - Rafael Betoni - 
98894.0445

29 - Beatrice 
Granatto Borges - 

3242.5006

29 - Rafaella Lago 
Rovani - 3078.6489

29 - Rosemari Bidá 
Wandscheer

29 - Wilson Leandro 
Moreira - 

99798.7082
Rua Alberto Krause, 1448 - Tanguá - Almirante Tamandaré - PR

Maanaim TanguáMaanaim Tanguá
Celebração Domingo às 19h

@ipi_maanaimIPI Maanaim Ipi Maanaimipimaanaim

Maanaim Centro CívicoMaanaim Centro Cívico
Celebrações Domingo às 10h30 e 19h

Rua José Sabóia Cortês, 330 - Centro Cívico - Curitiba-PR

Podcast: http://ipimaanaim.org.br/feed/podcast

‘E aquele que está assentado no 
trono disse: Eis que faço novas todas 

as coisas...’. Apocalipse 21:5a

Hoje, estamos reunidos aqui para 
Celebrar  o Natal !  Celebrar  o 
nascimento de Jesus Cristo nesta 
terra, trazendo alegria, paz e salvação! 

meio e que Deus possa abençoar 
Queremos proclamar também que o 

grandemente a sua vida! Quem aqui 
Natal traz consigo a promessa de 

precisa de esperança? Passamos por 
‘Esperança de nova vida’! Porque 

lutas na vida, mas é tão bom saber 
Jesus veio até nós podemos ter 

que podemos co locar  nossa 
esperança, porque Jesus morreu por 

confiança em um Deus que tem 
nós, podemos ter esperança, porque 

promessas de esperança? Quem aqui 
Cristo ressuscitou, podemos encher o 

deseja experimentar ‘nova vida’? 
nosso coração de esperança! A 

Quem sabe nossa vida seja boa, mas 
promessa é de nos dar ‘nova vida’, e o 

a nova vida que Cristo promete aos 
apóstolo Paulo diz que aqueles que 

que crêem é inigualável, é sublime, 
estão em Cristo são feitos ‘novas 

somente experimentando para poder 
criaturas’. Queremos portanto, com 

tentar explicar! Queremos estimular 
esta Celebração especial de hoje 

você que foi convidado a estar aqui 
proclamarmos a esperança, a nova 

esta noite nesta celebração a colocar 
vida que nosso Senhor Jesus Cristo 

toda a sua confiança em Jesus Cristo 
conquistou para nós. É tempo de 

e  como consequênc ia  d i s to  
recordarmos o registro do evangelho 

experimentar de fato ‘esperança de 
de que Jesus nasceu em uma 

nova vida’. O próprio Jesus faz esta 
m a n j e d o u r a ,  m o s t r a n d o  s u a  

promessa no versículo citado no 
humildade, de que cresceu em 

início: ‘Eis que faço novas todas as 
estatura e graça diante de Deus e das 

coisas’! Coloque sua esperança n´Ele 
pessoas, de que foi obediente aos 

pois é o único que pode mudar nossa 
seus pais e aprendeu pelas coisas que 

vida e nossa história! Um Feliz Natal a 
sofreu, que exerceu um ministério com 

todos e um abençoado 2018 a toda a 
muitos milagres e com muita 

Família Maanaim e nossos amigos 
intimidade com o Pai, que escolheu 

que aceitaram o convite de participar 
morrer na cruz por nós e que provou 

conosco desta especial Celebração!!!  
sua divindade ao ressuscitar dentre os 
mortos! Você que é nosso convidado, 

Pr. José Augusto Moser Cury
sinta-se muito à vontade em nosso 

Boletim nº 50

Celebração De Natal!

‘‘Esperança
de Nova Vida’’ Ap. 21:5
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Facilitadora:  Carleni

Auxiliar: -

Dia/Horário Encontro:
Quarta-feira às 14h30

       (41) 99192.3773

Supervisão Tanguá:
Pr. Luis Roberto

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 46
04/12 a 09/12

Como tem sido seu quarto de escuta? Vamos meditar esta semana em textos 
da Palavra de Deus que falam sobre a novidade de vida que temos em Jesus e 
da esperança que encontramos n´Ele! Que Deus abençoe grandemente seu 
Natal e de sua família!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Se alguém está em Cristo é nova criatura!

Jeremias 29:11

Te faço ouvir coisas novas!

Apocalipse 21:5

2 Coríntios 5:17

Gálatas 6:15

Isaías 48:6

Romanos 5:5

Romanos 15:13

Faço novas todas as coisas!

Sendo novas criaturas!

Um futuro de esperança!

A esperança não confunde...

Confiando no Deus da esperança!
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REUNIÃO CONSELHO

FÉRIAS FUNCIONÁRIOS

RECESSO DAS CÉLULAS

AGENDA MAANAIM 2018

RECESSO DAS CELEBRAÇÕES

DIRETORIA ELEITA PSP

ORIENTAÇÕES PARA O RECESSO

PARABÉNS PELO CASAMENTO

FÉRIAS PASTORAIS

(19/12 a 17/01). Que Deus os 
abençoe neste período de descanso!

última reunião de 2017 nesta Terça-
feira, dia 19/12 às 20h. Para todos os 
pastores e presbíteros(as)!

Informamos o período de férias dos 
funcionários: Eder Valentim Koglin 
(secretário): 26/12 a 14/01 e Gizele 

Os encontros de célula estarão em J. Pereira (zeladora): 27/12 a 16/01. 
r e c e s s o  d e  1 8 / 1 2 / 2 017  a  A Secretaria da igreja estará em 
20/01/2018, mas animamos todas recesso de 02 a 11/01. Outras 
as células a realizarem encontros informações favor falar com o Pr. Zéu. 
informais neste período! A Abertura 
Oficial das atividades do próximo ano 
acontecerá nas Celebrações do dia 
21/01/2018!!! Em breve iremos divulgar a agenda 

com todas as atividades e eventos da 
Maanaim em 2018! Fique atento!!!

Durante o recesso não acontecerão 
Celebrações no Tanguá e também à 
noite no Centro Cívico. Durante este Informamos a Diretoria eleita do 
período, as Celebrações acontecerão Presbitério Sul do Paraná (PSP) para 
somente no Centro Cívico às 10h30 2018. Presidente: Rev. Jean Carlos 
nestas datas: 24 e 31/12/2017; 07 e  Selleti (2ª IPI S. J. dos Pinhais). Vice-
14/01/2018!! As Celebrações no Presidente: Rev. Emerson Orenha (1ª 
Tanguá retornam somente no dia IPI Curitiba); 1º Secretário: Rev. 
21/01/2018! Jefferson de Andrade (IPI Batel - 

Antonina); 2º Secretário: Presbº João 
Henrique dos Santos (IPI Ebenézer); 
Secretário Executivo: Rev. Marcelo 

Durante o período de 18/12/2017 a Garcia Navarro (1ª IPI S. J. dos 
20/01/2018 TODAS as atividades da Pinhais) e Tesoureira: Revª Rosilene 
igreja estarão em recesso, exceto as Leal Vieira do Prado (Congregação 
Celebrações (dias/horários citados Presbiterial Morretes). O Pr. Reinaldo 
no aviso acima), inclusive as Briones foi nomeado novamente 
ministrações do Trabalho em como Secretário de Missões do PSP. 
Conjunto (TC), por isso pedimos aos 
pais que atentem para seus filhos nas 
Celebrações neste período! Estas 
ministrações retornam dia 21/01! Parabenizamos o casal Priscila & 

Andrews Farias pela cerimônia de 
casamento celebrada pelo Presbº 
Eder Valentim Koglin no último dia 

Informamos o período de férias dos 08/12, Sexta-feira! Que Deus 
pastores: Pr. Reinaldo M. Briones (02 abençoe grandemente este casal (A 
a 21/01); Pr. José Augusto M. Cury Priscila é membro da Célula 11 - 
(20/12 a 11/01) e Pr. Luis Roberto Eder).!
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RECESSO DAS ATIVIDADES
Amanhã, dia 18/12, Segunda-feira, 
daremos início ao recesso das 
atividades da igreja. Este período é 
para descanso e renovo das energias 
para a caminhada da igreja em 2018. 
Nosso recesso irá até o dia 20/01, 
quando faremos a Abertura das 
atividades do próximo ano. Neste 
período, estarão em recesso todas as 
atividades (células, encontros do 
Desperta Débora, reuniões, Escola 
de Liderança, Celebrações no 
Tanguá, Celebrações da noite no período. Pedimos também àqueles 
Centro Cívico, ministrações do que estão envolvidos nas áreas de 
Trabalho em Conjunto, eventos e apoio (Louvor, Comunicação, 
treinamentos). Sabemos que muitos Multimídia) que informem seus 
estarão em férias e, ou viagem, neste c o o r d e n a d o r e s  s o b r e  a  
período, por isso fazemos esta pausa disponibilidade para servir neste 
nas atividades. Durante este período, p e r í o d o !  C o n t a m o s  c o m  a  
as Celebrações da manhã no Centro participação e colaboração de 
C ív i co  es ta rão  acontecendo  todos! Um tempo abençoadíssimo 
normalmente, nos dias 24 e 31/12 e de recesso e que possamos todos 
07 e 14/01, sempre às 10h30! voltarmos renovados para a 
Portanto, se você estiver em Curitiba caminhada da Maanaim em 2018! 
nestas datas, queremos te animar a Grandes coisas de Deus estão por 
par t i c ipar  das  Ce lebrações !  vir! Ano que vem Deus tem 
Animamos também as células a se preparado muitas bênçãos para 
reunirem informalmente para nós!
comunhão e confraternização neste Pr. José Augusto Moser Cury
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